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Tagfelvételi kérelem 
NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 
Név:   ....................................................................................................... 

Születési hely, idő:   ....................................................................................................... 

Anyja neve:  ....................................................................................................... 

Lakcím:  ....................................................................................................... 

  ....................................................................................................... 

Telefonszám:  ....................................................................................................... 

Email:  ....................................................................................................... 

Általános nyilatkozatok: 
 

‐ kijelentem, hogy a MADENTKO Underground Lőtér és Fegyverszaküzlet Kft. lőtérszabályzatát, 
valamint az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület alapszabályát és működési 
szabályzatát, az UNDERGROUND Lövészklub Házirendjét elolvastam, azok rendelkezéseit 
magamra nézve kötelezőnek ismerem el 

‐ megértettem, hogy a lövészet biztonságos végrehajtásához szükséges hallás- és látásvédő 
felszereléseket a lőtérre való belépés előtt kötelezően át kell vennem, és tudomásul veszem, 
hogy annak viselése a lőtéren tartózkodás ideje alatt mindvégig kötelező 

‐ tudomásul veszem, hogy a lőtéren 18 év alatti személyek felügyelet nélkül nem 
tartózkodhatnak 

‐ tudomásul veszem, hogy a lőtéren, a fegyverboltban, valamint a klubhelyiségben okozott 
károkért teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartozom. 

‐ megértettem, hogy a MADENTKO Underground Lőtér és Fegyverszaküzlet Kft., az 
UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület, valamint az UNDERGROUND Lövészklub az 
előírt biztonsági rendszabályok be nem tartásából, saját magam és mások magatartásából 
fakadó, engem ért károkért, sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
Dátum: 

…………………………………………………… 

Aláírás: 

…………………………………………………………. 

 

№: .........................  
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Tájékoztató a biztonsági kamerarendszerről: 
 
Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület elsősorban emberi élet, testi épség, személyi 
szabadság védelme, ill. vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. 
 
Kamerák elhelyezéséről, látószögükről annak céljairól, az általuk megfigyelt területekről, tárgyáról az 
alábbiakban adunk tájékoztatást:  
 

‐ Kihelyezett kamerák helye, megfigyelt terület: 
1.Bejárati ajtó külső fele felett: Bejárat előtti terület 2. Bejárati ajtóval szemben, a lépcső felett: 
bejárati ajtó, lépcső; 3. Klubhelyiség bejáratával szemben a falon: a klubhelyiség és annak 
bejárata; 4. A lőszer újratöltő műhely bejáratával szemben a falon: a műhely és annak bejárata, a 
klubhelyiség középső része; 5. A bolthelyiségben, a fegyvertároló ajtaja felett: a bolthelyiség és 
annak bejárata; 6. A ruhatár bejáratával szemben a falon: a ruhatár és a lépcső alsó része; 7. A 
Safety Zóna bejáratától jobbra, a mosdók ajtaja feletti falon: A safety zóna és bejárata, a lőtér 
bejárata; 8- 11. A lőtér mindkét oldalán 3 méterenként a plafonon: a lőtér adott szekciója 

 
‐ A megfigyelt területen rögzített megfigyelés történik. A felvételeket a sportklub 5 napig 

tárolja. 5 napnál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a 
felvételeket a fent említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát a 
sportklub igazolni tudja. 

‐ Az adatok (felvételek) megismerésére jogosult személyek köre: Barbarics János ügyvezető; 
Fábián Balázs tulajdonos. A klubtagok jogai a megfigyeléssel kapcsolatban: Az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. 14-19. §-ban 
foglalt szabályok alapján. A klubtagok önrendelkezési joguk sérülése esetén a 2011. évi CXII. 
Tv. 22.§ alapján Bírósághoz fordulhatnak.  
 

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem: 
 
Dátum: 

…………………………………………………… 

Aláírás: 

…………………………………………………………. 

 
Egészségügyi nyilatkozat: 
 
Nyilatkozom, hogy a lövészeteken (oktatás, tréning, szeminárium) való részvételemet semmiféle 
egészségügyi probléma (általános gyengeség, allergia, illetve bármilyen egyéb, erőnlétemet 
befolyásoló, vagy a közösség, illetve edző és sporttársaim egészségét, testi épségét veszélyeztető 
betegség, vagy állapot, különös tekintettel fertőző betegségekre, továbbá keringési zavarokra, szív- 
és érrendszeri megbetegedésekre, valamint pszichológiai és pszichiátriai betegségekre) nem 
akadályozza, illetve esetemben nem áll fenn és nincs tudomásom ilyen körülményről. 
 
 
Dátum: 

…………………………………………………… 

Aláírás: 

…………………………………………………………. 
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Adatvédelmi tájékoztató:  
 

1. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom az 
UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület tagsággal összefüggésben átadott személyes 
adataimat nyilvántartsa és kezelje. 

 
2. Az Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy: 

2.1. Adatkezelés célja: Klubtagság megvalósulása, Proxy belépőkártya átadása, 
jogosulatlan használat kiküszöbölése, aktuális információk, változások közlése.  
2.2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
2.3. Kezelendő személyes adatok köre: klubtagság tulajdonosának neve, születési helye, 
ideje, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, személyi igazolvány száma. 2.4. Adatkezelés 
időtartamának vége: a klubtagság bármely fél általi felmondása 
2.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 

3. Az Infotv. értelmében Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, 
valamint jogellenesnek vélt adatkezelés esetén tiltakozhat azok kezelése ellen, továbbá az 
Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz, valamint az illetékes megyei törvényszékhez fordulhat. 

 
 
Adatkezelési hozzájárulás, proxy belépőkártya igénylés: 
 

Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján, a klubtagsággal és a klub életével 
kapcsolatos tájékoztatók, ismertetők, hírlevelek küldéséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá.  
 
A fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében adataim kezeléséhez hozzájárulok / nem járulok 
hozzá. 
 
Tudomásul veszem, hogy az UNDERGROUND Lövészklub zártkörűen működő klub, melybe az 
érvényes klubtagsággal rendelkező tag Proxy belépőkártyával léphet be. A Proxy kártya letéti 
díja 1.000.- Ft/kártya. A Proxy belépőkártya át nem ruházható, kizárólag a klubtag 
használhatja. A kártya elvesztése vagy megrongálódása esetén új kártya csak a letéti díj 
megfizetése és a régi kártya letiltása után igényelhető.  
 
Jogosulatlan felhasználás, illetve visszaélés esetén a kártya letiltásra kerül. 

 
A Proxy belépőkártya tájékoztatót megismertem, annak tartalmát tudomásul vettem, az 1.000.- Ft 
letéti díjat megfizetem, mely a klubból való végleges távozáskor részemre visszafizetésre kerül. 
 
 
Dátum: 

…………………………………………………………. 

Aláírás: 

…………………………………………………………. 

 
 
Proxy belépőkártya sorszáma:      
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Kelt: Szombathely, 20…… év ………… hónap ……….. nap 
 
 
  
 ...............................................................   
  Jelentkező 
 
 
A kérelmet átvettem: 
 
Szombathely, 20…… ………. …….. 
 

    ........................................................   
   Elnökségi tag 

 
 

 
Az Elnökség elé terjesztve. 
 
Az Elnökség határozata:    Elfogadja 
               Elutasítja 
 
 
Szombathely, 20…… ………. …….. 
 
 

 …………….………………………………….. 
                              Elnök 

   ............................................................... 

                  Elnökségi tag 

   ............................................................... 

                  Elnökségi tag 


